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 על טופס הבחינה ליד כל שאלה. חשובלרשום תשובה סופיתיש לענות על כל השאלות. חשוב 
 בשאלה.מבוטאות בעזרת הנתוניםלוודא שהתשובות הסופיות 

. ניתן לבחור כוקטורי העתקה פרימיטיבים של סריג הקסגונלי את הסט:1

 נק)5א) מהו נפח הסריג הפרמיטיבי? (

 נק)10ב) מצאו את הוקטורים הפרימיטיבים של הסריג ההופכי. (

 נק)5ג) מה הקשר בין נפח הסריג הרגיל לנפח של הסריג ההופכי? (

 נק)10ד) תארו וציירו את תא ברילוואן הראשון של הסריג ההקסגונלי. (

ה) נסתכל עתה על אלקטרונים החיים בסריג זה, כך שהם נימצאים בהשפעת הפוטנציאל
המחזורי שמוכתב על ידי הסריג. תנאי השפה המוכללים ניתנים אם כן על יד תנאי המחזוריותי:

 באים בחשבון בבעיה זו? כמה ערכים שונים בלתי תלוייםאילו ערכים של ווקטור הגל של בלוך 
 נק)    10ישנם? (
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 בפוטנציאל דו מימדי הנתון ע"י:m. נתון חלקיק במסה 2

  

)y (כשקירותיו מקבילים לציר הxשמהווה בור פוטנציאל בציר ה
. נתון כי החלקיק הנמצאxעם בור דלתא שלילי המונח על ציר ה

).y וגם בכיוון xבמצב קשור (גם בכיוון 

 נק)3א. מהם הפתרונות הכלליים למשוואת שרדינגר עבור הפוטנציאל הנתון? (

ב. מהם המצבים העצמיים והערכים העצמיים של המערכת? (לא לשכוח לציין מה טווח
 נק)10המספרים הקוונטים הרלוונטים) (

). zמוסיפים מימד שלישי לבעיה (ציר 

 ונתון כי החלקיק עדיין במצב קשור, מהם הוא z לפוטנציאל עבור ציר תוספתג. אם ה
 נק)5הערכים והמצבים העצמיים של המערכת התלת מימדית? (

. מהם הערכים והמצבים הוא z לפוטנציאל עבור ציר תוספתד. ה

 נק)5העצמיים של המערכת התלת מימדית? (

 )ה. עבור המערכת בסעיף ד מהי צפיפות המצבים (בהנחה שמדובר באלקטרונים עם ספין 
 נק)7? (עבור כל אנרגיה? מהו מספר החלקיקים והאנרגיה הכוללת בהנתן 



. מוסיפים שדה חשמלי אחיד בפוטנציאל הרמוני m. נתון אלקטרון עם מסה 3

., שהפוטנציאל שלו ניתן ע"י xלכיוון ציר ה

א. יש לרשום את ההמילטוניאן של המערכת בעזרת אופרטורי העלאה והורדה מהצורה:
 נק)5?  (. מהם ערכי 

, ומכאן קיבלנו את כל התכונות של אופרטורי העלאה והורדה. בשביל לפתורנזכור כי 
u,v כאשר את הבעיה ב"שפה הטבעית" שלה, נעבור לאופרטורים חדשים מהצורה 

הם מספרים (סקאלרים) מרוכבים. 

 ושההמילטוניאן יראה מהצורה על מנת שנקבל u,vב. מה צריך להיות ערכם של 
 נק)10?  (? מהם 

 נק)5ג. מהם הערכים האפשריים של האנרגיה בבעיה? (

 נק)x) ?(10ד. עבור כל מצב עצמי (אין צורך למצוא אותם), מהו ערכו הממוצע של המיקום (


